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Alla Safarierbjudanden är indelade i tre boendeklasser (logi). Klasserna är anpassade
för att passa våra kunders olika budgetar och önskemål. Det går även att mixa hotell
mellan de olika boendeklasserna tills priset passar budget och önskemål.

“Exklusiv” Innehåller bara de absolut bästa hotellen och är till för dig som vill lyxa till
det och njuta av det bästa boendet och standard som kan erbjudas i Tanzania.

“Standard” som är vårt vanligaste safarierbjudande, består av trevliga hotell med
prisvärt boende. Riktar sig till dig som inte vill betala för lyx, men som samtidigt vill ha
bra standard på boendet.

“Budget” är för dig som inte har budget så att det räcker till “standard” klassen, men
som vill njuta av så många nationalparker som möjligt till en överkomlig penning.
Budgetresenärer lägger mindre vikt på hotellboendet och är villig att bo på enkla rena
hotell med lägre standard. Passar kanske bäst för ungdomar eller vana resenärer som
före detta “back packers”.
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Ankomstdag

Ankomst DAR (Dar Es Salaam International Airport), transfer till
hotellet

Hämtning från Dar es Salaams internationella
flygplats (DAR) för vidare transport till hotellet i Dar es
Salaam. Incheckning på hotellet.
Klimatet i och runt Dar es Salaam är subtropiskt och
varmt med hög luftfuktighet. Den omedelbara
närheten till Indiska Oceanen ger ofta en skön bris.
Dar es Salaam har flera trevliga stränder med
cocospalmer som stilla böljar i vinden. Dar es Salaam
med sina dryga 3 miljoner invånare den största staden
i Tanzania och räknas som den ekonomiska huvudstaden (Dodoma är huvudstad). Dar
es Salaam är utgångspunkten för safariresor till de sydöstra nationalparkerna Mikumi
och Sadaani samt Selous viltreservat.
Övernattning i Dar es Salaam
Exklusiv:
1. Coral Beach
2. Hotel Sea Cliff
3. Serena Hotels
4. DoubleTree by Hilton Hotel
Budget:
1. Hotel de Mag

Dahl Tours and Safaris LTD
P.O. 105 402
Dar Es Salaam, Tanzania

Standard:
1. Hotel Slipway
2. Courtyard Protea
3. Hotell Kilimanjaro

2. Lamada Hotels and Apartments
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Safaridag 1

Mikumi nationalpark

Avgång på morgonen med minibuss från Dar es
Salaam. Landsvägen till Mikumi är av bra standard
och resans 283 km tillryggaläggs på ca 4,5 tim.
Mikumi nationalpark är med sina 3230 km² Tanzanias
fjärde största nationalpark. Parken gränsar i söder till
det enorma viltreservatet Selous med en yta av 50
000 km² (större än Schweiz) och i väster till
nationalparken Udzungwa Mountains. Mikumi
nationalpark som etablerades 1964 inhyser bl.a.
djurarter som elefant, lejon, leopard, flodhästar, giraffer, gnuer, vårtsvin, eland,
vildhund. I Mikumi har ca 380 olika fågelarter iakttagits. Parken omfattar många
intressanta miljöer som savann, trädsavann samt sumpmark.
Mikumi kan besökas året runt, men under regnperioden (november, april-maj) kan
vägarna inne i parken vara svårframkomliga då vägarna består av besvärlig svartjord.
Vid ankomst till Mikumi serveras lunch på Mikumi Wildlife Camp och därefter startar
dagens eftermiddagssafari.

Övernattning i eller utanför Mikumi nationalpark
Exklusiv:
Standard:
1. Stanley's Kopje Camps
1. Mikumi (Kikoboga) Wildlife Camp
2. Vuma Hills Tented Camp
2. Tan-Swiss Lodge
Budget:
1. Genesis hotel (Snake Park)
Safaridag 2 Mikumi nationalpark
Efter frukost eller så tidigt som möjligt beger vi oss
tillbaka till Mikuni nationalpark för heldagssafari inne i
parken. Lunch serveras vid Mikumi Wildlife Camp eller
som medhavd lunchlåda. För den äventyrlige finns det
även möjlighet att göra vandringar tillsammans med
beväpnade parkvakter. I parken finns det flera
utkickstorn som ger en fin utsikt över Mikumi
nationalpark.
Övernattning i eller utanför Mikumi nationalpark
Exklusiv:
Standard:
3. Stanley's Kopje Camps
3. Mikumi (Kikoboga) Wildlife Camp
4. Vuma Hills Tented Camp
4. Tan-Swiss Lodge
Budget:
2. Genesis hotel (Snake Park)
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Safaridag 3

Mikumi nationalpark

Efter frukost åker vi på morgonsafari och därefter påbörjar vi
resan tillbaka till hotellet i Dar es Salaam.

Övernattning i Dar es Salaam
Exklusiv:
5. Coral Beach
6. Hotel Sea Cliff
7. Serena Hotels
8. DoubleTree by Hilton Hotel
Budget:
3. Hotel de Mag

Standard:
4. Hotel Slipway
5. Courtyard Protea
6. Hotell Kilimanjaro

4. Lamada Hotels and Apartments

Dag 4
Staden Dar es Salaam
Ev. transfer till flygplatsen eller färjan till Zanzibar.

Slut på reseprogramet
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Priser anges i US-dollar
“Exklusivpaket” offert
“Budgetpaket” offert

“Standardpaket” offert

Arrangör:
Dahl Tours and Safaris (Tanzania) LTD; T.A.L.A nr 0372 (Tourist Agents Licensing Act)
Betalning:
 50% betalas i förskott och resterande 50% betalas senast 14 dagar före påbörjad
safari
 Det tar normalt upp till 5 bankdagar innan betalningen når vår bank NBC i
Tanzania.
 Vg maila economy@dahlsafaris.se så snart som betalningen är erlagd
 Ange ditt namn som referens på betalning / banköverföring
Resevilkor:
 Följ länk till vår hemsida för mer information
Följande är inkluderat i programmet:
 logi i Dar es Salaam enligt ovanstående program
 egen minibuss under safari (jeep kan hyras i parken mot extra kostnad)
 måltider på lodger och lunchpaket under safarin samt dricksvatten i jeepen
 samtliga parkavgifter
 all logi under safarin
 transfer till och från flygplatsen i Dar es Salaam (DAR) alt. färjan till Zanzibar.
 Chaufför som även är er guide (engelsktalande).
Följande är inte inkluderat i programmet:
 flygresa till Tanzania
 visum till Tanzania
 personliga saker och tjänster som t ex drycker, godis och tvätt
 reseförsäkring, avbeställningsskydd och vaccinationer, personlig utrustning
 dricks till chaufför som även är guide (rek dricks 20–30 US-dollar per dag) och
kock (kock ifall tältning ingår i programmet)
 måltider på hotellet i Arusha förutom frukost
Bankbetalning Tanzania:
NBC LTD
SEA CLIFF BRANCH
P.O. Box 72243
Dar Es Salaam, Tanzania
(Konto) Account: 047105001748
Account name: Dahl Tours and Safaris LTD
BIC (SWIFT) code: NLCBTZTX
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Postadress Tanzania:
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P.O. 105 402
Dar Es Salaam
Tanzania

www.dahlsafaris.se
info@dahlsafaris.se
TALA nr: 0372

mobile: +46 70 496 74 00
mobile: +255 652 096 985
fax: +46 8 519 40 646

